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DE SINT PITERKERK GE1UIGT VAN EEN RIJKVERLEDEN 
Wanneer de Grouster geschied
kundigen iets gevl'a~gd wordt 
over :Oud Grou, gaat . het meestal 
over de tijd van "dde 'i. pake jit 
~eint ~ie en beppe jit faam", 
zoals de tekst van een oude voor
dracht luidt. Dat · is meestal wel 
te achterhalen. Ook uit eerdère 
tijden zijn er gegevens waaruit 
geput kan worden, zoals wij 
straks wel zullen zien. Wanneer 
het ecllter, om de ·grijze oud~eid 
gaat, zoals "hc,e is Grou ontstaan 
en wanneer., dan wordt het moei
lijk want er is weinig, zo goed 
als niets dat hiervan vast staat. 
Wij moeten dan wel afgaan op 
algemeenheden en. veronderstel
lingen met hier en daar een aan
tekening van een geschiedschrij
ver .' Het enige dat wij zeker 
weten is. de aanwezigheid van de 
kerk en de. terp waar~p Grou 
ontstaan is. · 

DE KERK 
De kerk van Grou is gesticht in' 
het bègin van de 12e _eeuw. De 
,heerS. Koldijk, Grou!iter, .geb. 
1861 en overl. 1927, schreef 
hierover: 
"De kerk van .Grouw i_s van ze_er 
oude d~tum. Volgeils, geschied
schijvers was Grouw in het jaar 
1227 een groot. en bloeiend dorp, 
omringd door hooge landen, als 
bouwland geb.ruikt en met veel 
koopmanschap . Toen ter tijde 
bestond al de tegenwoordige 
kerk, wat op te maken is uit de 
bouwstijl, benevens uit de steen
soort en afmetingen der steen. 
De kerk dagtekent daarnaar 
gezien, uit de twaalfde eeuw, is 
één der oudste, maar ook één der 
grootste dorpskerken van 
Friesland, hebbende . het geheele 
g~JJ.91J,V\[_ ~eene lengte van 32 
Meter". 
Het koor is vroeger lager ge~ 

, wéest, zo sèhrijft Koldijk verder: 
"Op den zolder . van het koor is de 
spitsboogvormig gesloten triomf
boog (scheiding tussen schip ·en 
koor) ·nog .. op te merken; in den 
geyel daarboven w~s een_ spits
boogvormig gesloten nis, gevuld 
door een vlechtwerk van metsel
steen plm. 3 meter beneden die 

_der -kerk. In de afsluitgevel ter 
-zijde van de Noordelijke zijmuur 
van het koor is nog ee·n moet 
(vroegere .. aansluiting van een 
bouwo:p.derdeel) van . een venster 
met boog daarover, welke ·moet -
echter voor het grootste gedeelte 
achter, de koorzijmuur wegvalt. 
Dê verhouding toren, schip en 
koor (koor zoals boven beschre- ' 
ven) hebben een verhouding tot · 
elkaar zo;;tls men bijna bij geen 
Frfésche kerk vindt. Ook . het 
koepeltorentje :.;nisstaa~ niet en 

zal misschien van oorsprong een 
spitstorentje zijn geweest waarin 
een misklokje hing en na de 
Hervorming (_ 1580) de huidige 
vorm hebhEm gekregen.· Van oor
spx:ong een Katholiek kerk". 
Uit deze laatste opmer~ing blijkt 
al dat de kerk van oorsprong 
katholiek was en gewijd aan de 
apostel Petrus; _ nu St. Piterkerl:t 
geheten. De kérk en toren zijn 
oorspron~elijk :van tufsteen 
ge'l:>ouwçl wat .betreft de buiten 

.zijde,n van de muren, van binnen 
was het gebakken steen en ver
der waren .het zogenaamde gego
te muren. Dë oorspronkelijke 
ker:k was in tufsteen zeer rijk 
uitgevoerd, ve~sierd door banden 
en rollagen, bogen, gootlijsten 
waaronder boogfriezen, enz. 
Rondom het koor liepen zelfs 
twee boogfriezen waarvan de 
kraagstukjes vermoedelijk alle 
geornamenteerd waren: _ · 
Er is natuurlijk veel meer over 
de kerk te schrijven zoals over 
h et interieur waarvan het meeste 
1:.7e eeuws.is, over de veranderin
gen o.a. over de zuidmuur met 
zijn grote ramen (oorspronkelij-

, ke was de· zuidmuur gelijk aan de 
noordmuur met zijn hoge belich
-tingfen over de ingehakte ramen 
in het koor, •Waarom hët echter 
bègonnen is, is het aantonen dat 
Grou in de loop van de -12e eeuw 
in het bezit_ kwam van een grote 
rijke kerk. De kerk was ook nog 
een Seendkerk, dat wil zeggeil 
dat er ge-estelijke -rechtspraak 
werd gehouden d,_oor een bischop 
of diens vertegenwoordiger. 
Veelal is een Seendkerk tevens 
D.ekenaats~erk d .w.z . de . oudste 
kerk van een ge.bied, waaruit 
l~ter kleine geQiedel! (paroçhies) · 
zijn _!tfgesplitst . · 

IETS OVER D E GEESTELIJKEN 
In het Benfici'a:~lboek van 
Friesland kóJTien de opgaven 
voor der kerkelijke goed.eren. 
Voor het jaar 1543 werden deze · 
voor Grou opgemaakt door: Heer · 
Nanno ·Hoytes Pastoer, Ueer 
Lambert, Vicar4s in Grou, 
Tyer.ck Do u wez ende Popk 
Rioerdtzoe:çt, Kerckvoogden 
aldaar. 
De Vicarius was de tweede geès
telij,ke. Eertijds waren aan de 
katholieke kerk van Grou drie 
geestelijl:tC:n1 verbonden, de pas
toor, de vicarius en als derde de 
prebendarius. Behalve dat deze 
gèes~elijke inkbmsten . van parti-. 
culieren genoten wegens verrich
te ~erkdiensten, voorzagen ze 
verder in hun ondèrhoud door de 
inkomsten van de kerkelijke goe
deren.. Zo kwamen aan de pas
toor de inkomsten uit d~ zoge-

naamde pastoralia of pastoors
goederen, aan de vicarius die. uit 
de vicariusgoederen, terwijl. de 
prebendarius leefde van de zoge
heten "prebende" of 'het "vrije 
leen", dat meestal door de een of 
andere vrome .ziel aan de kf;lrk 
geschonken was. · 
Later toen de kerk verarmde 
omstreèks het midden van de 16e 
eeuw, zo ongeveer bij het begin 
van de tachtigjarige oorlog, door 
zware oorlogsschattingen, her
haalde plunderingen, geleden 
schade enz. kon de prebendarius 
hier geen bestaan meer _ vinden. 
Als' laatste prebendarius fungeer
de Aede Bollema. Even voor de 
reformatie waren in Grou allèen' 
nog een pastoor Nicolaas en als 
vicarius Cornelius Wibrandi. 

. We schreven hierboven hoe de 
kerk verarmde. Dit- b~ijkt wel uit 
het feit dat volgens het Register 
van Geestelijke opkomsten 
1.580/81 vermeld werd: "end en 
silver schreen, bij de gemeente 
wille vercofft vor acht jaèr tot 
een -orgel te repareren" (een 
schreen is een relikwikastje) . 
Dus voor dè hervorming was 
Grou reeds in het bezit .van een 
orgel en één der eerste · godshui- . 
zen in Friesland · dat Zich in het 
bezit van een orgel kon verheu
gen. In 1654 werd. dit orgel ver
vangen door een nieuw, gemaakt 
dRor Meinardi. Ter verduidelij-

, king, deze orgels stonden aan de 
westkant in de kerk, op een gale
rij nie nu als kraak fungeert. Het 
"Van Dam"~orgel van . 1853 is 
later 1op een nieuwe galerij 
de oostkant geplaatst . 

KRONIEKSCHRIJVRS 
Diverse kro~îekschri,jv~rs verc. 
melden iets over het oude Grou 
zoals Occo ScharlEjnsis, di~ in het . 
jaar 1230 s chrijft : "dé lande te · 
Grou end~ daar omtrènt dese tijt 
meest zaetl.andt waren", enz. _en 
verder o.a. dat: "vijf oft sès Smits 
te Grou woonde, haer dese tijt 
naulicx .met ploeghen _ende ijser
werek te maeken. en conden 
gerijven oft besorghen." . 
Scharle1,1sis staat niet geboek
staafd als een betrouwbaar kro
niekschrijver, zodat we dit maar 
niet te serieus zullen nemen. 

Meer hou v·ast geeft ,ons de 
betr;ouwbare kronieks.chrijver 
Winsemius die leefde van 1586-
1644. Over Anno 1234 schrijft 
Winsémius als volgt: "Sif schrij
vennat die landen toe Grou ènde 
omtrent die plaatse gelegen, van 
alsulken hoochte soude geweest 
.zijn, dat sij ackerbou lijden ende 
verdroegen conden ende de 
inwoonders~derzelve zich met 
ploegen, evenals in die aange
wassen landen moesten erneere". 
Het .is alleen dat. Winsemius de 

· landbouwgrond prijst, hij 
schrijft ook: "Doch is · hetzelve 
(Grou) ten huidige, dagé, . 1622, 
een dorp van tamelike grootte, 
begrijpende in sijnen omninck 

·vele groote ende heerlicke plaat-
sen". . 
In de 1tegenwoordige St~;~.at der 
Vereenigde Nederlanden Anno 
1785 wordt over Grou als volgt 
gescrheven: 
"Grouw of Grouwergea, zijn 
naam hebbende van de rivier of 
vaart Grouw, is een vermogend 
dorp, liggende · bijna rondom in 
het water. De ,buurt· rondom de 
kerk, is zeer groot en verdient ' 
wel de naam van een~ vlek, zij~de 
onde r d .e huizen verscheidene, _ 
die meer dan geen zijn en door 
vermogende lieden bewoond 
worden. Ook vindt men hier eene 
openbare waag en windkorenmo-

len. De omtrek des dorps is aan 
de grootte der buurt evenredig 
en bevat 71 stemdragende plaat
se-n, waaronder ·· weleer vele 
Adellijke staten waren". 
Uit het Aardrijkskundig 
Woordenboek der. Nederlanden, 
1843 deel 4, tekenden wij nog 
het volgende op: 
"Ook vindt n1en hier eene, met 
steene gevloerde, . beéstenmarkt" 
(thans _ HalbertsmapJein) en: 
"zijnde onder de huizen. onder
scheidene . nHmw gebouwde, die 
fraai mogen genoemd en door 
vermogende lieden bewoond 
wqrden". · 

ARMOEDE 
Niets dan rijkdom · en welvaart 
zoals we kunnen lezen en dat 
niet_ alleen verkondig,d door 
diverse geschiedschrijvers .· Ook 
een stille getuige, de kerk, laat 
ons rijkdom zien, waarbij wij wi!
len opmerken dat het onwaar
schijnlijk lijkt . dat Grou zo arme
tierig was dat de kerk genöemd 
werd naar de apostel Petrus als 
beschermheilige . van het oude 
vissersdorp. Toch was niet alles 
weelde zoafs de boeken van de 
Armvoogdiflaten zien. De àrmen 
en de hulpbehoevenden konden 
hun waren halen bij diverse win
keliers die dan weer afrekenden 
met de arn:ivoogdij, We laten 
enkele · van deze posten volgen, 
waarbij het muntstelsel is als 
volgt: "penningen, stuivers á 16 
penningen en carolusgulden á 20 
stuivers: 

/ 1801 "Aan Rienk Baukes betaald 
twintig guldens, zestien stuivers 
wegens 52 weken gele;verde winkel
,wareri, 's wee:ks 8, stuivers versche
nen 5 dezer door Douwe Boukes 
gel).oten f 20 .. 16.-". 

"Aan Jan Jans Wed. betaald twee en 
zestig guldens w~gens 31 weken 
kostgeld', 's weeks 40 stuivers, waar~ 
vàn de eerste post verschenen iil den 
18 May en de laatste post op d~lto_ 
dez~s (14 december) döor Geertje 
Hendriks genoten f 62,.-.-." 

"Aan dezelve :beta~ld negentig gul• 
dens wegens i2 weken kostgeld, , 's 
weeks 30 stuivers en 40 weken 's 
weeks 36 st., waarvan de eerste post 
verschenen is den 22 dec. 180.1 en de 
laatst.e op data dezes (14 december) 
door (>ouwe Wiggles stiefzoon geno
ten f 90.-.-" 

1802 "Betaald aan cie wed. Joost 
Halbertsma voor geleverde broden 
voor 8 pers. f 93.5.10. 
Waaraf 's LandsImpositief 5.18.14. 
f 87.6.12". 

1802 "17 febru,ari wordt aan Jentje 
J. Halbertsma betaald f 115.?.6. vóor 
broden geleverd aan. 5 personen zqn
der impositie (blijkbaar een soort 
van belasting)":. 

"Voor Douwe-K. Boerke's kinderen 2 
paar klompen 7 stuivers, 8 pennin- . 
gen". · · 

De Ármvoogdij gaf ieder jàar veel 
. geld uit. Wij hebben een lijstje 
gemaakt van de uitgave van de jaren 
1778 t/m.1791, _die wij niet' allen·zul
len vermelden, doch enige jaren 
laten wij hier volgen om eeu globale 
indruk te kl"ijgen, 

1780 f 888.8 stuivers 
1783: f 1410.16.-. 
1784: f 1344.-.-. 
1789: f 1472.12.8. 

De kerk ontving géld,en uit haar 
bezittingen, maar b~taalde veel 
.aan de armen. Het was niet ·alles 
goud wat er blonk. 


